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. يزفمبث انُبلم , بكزاث انُبلم , انًسُُبث انُبلهت نهؼدم وانسالسم , يسبراث انؼزببث وانسالسم 

 

وهٍ يؼزوفت كًصُغ يخخصص ألَظًت انُمم ولطغ انغُبر وبشكم رئُسٍ وأسبسٍ حصُغ انخصًُى  1983حأسسج انشزكت ػبو 

. سُت يٍ انخبزة  30يغ اكثز يٍ  االصهٍ و انخصُُغ انخدبرٌ االصهٍ

 

انسالسم انُبلهت , انًسُُبث انُبلهت نهؼدم ,   RF , RSوسالسم انبكزاث , وحشًم يسفظت يُخدبث انشزكت َبلالث انؼزببث 

 .سائذة  –سالنسم ولطغ غُبر يشدوخت , شبك االزشيت انُبلهت , بكزاث َبلهت , سالنسم انًئبسر , لفبساث انسالسم , انًشدوخت 

أصبسج انشزكت وازذة يٍ انًىردٍَ األكثز شهزة فٍ يدبنهب فٍ آسُب ويُخدبحهب يمبىنت بشكم خُذ يٍ لبم انًسخزفٍُ وًَكٍ االػخًبد 

. و حسبػذ ػهً حسمُك انكفبءة يٍ زُث انخكهفت وانزبسُت األفضم, ودائًت نهخشغُم االنٍ انصُبػٍ , ػهُهب 

 

بثببث فٍ فزَك انبسث وانخطىَز نخىاصم انؼًم ػهً انًُخدبث اندذَذة نخىسُغ حشكُهت يُخدبث نخبمً فٍ يمذيت انًُبفست حسخثًز انشزكت 

. وكذنك فزوع خذَذة نهمطبػبث اندذَذة , انشزكت فٍ يسبونت إلرضبء انؼًالء ػبنًًُب يٍ يصذر وازذ 

 

وببنخبنٍ فئٌ انشزكت , ع انخمُُبث وانخسهُالث دنُم اخز ػهً انخشاو انشزكت بئرضبء انؼًالء حزكُش انصبَغ ػهً انخسسٍُ انًسخًز نخصٍُ

وحؤكذ انشزكت بأَهب حبٍُ ًَى يسخذاو . لبدرة نُس فمط ػهً حىرَذ أَظًت انُبلم بًىاصفبث لُبسُت بم كذنك خذيبث انخصُُغ زسب انطهب 

. يٍ خالل حطىَز انثمت وانسًؼت وسط انشببئٍ 

 

دػىيت بًزافك و. إزذي يفبحُر َدبذ انشزكت هى االَخبج انًخكبيم 

اإلَخبج انًخطىرة وانذراَت انىاسؼت وانؼًبنت انًبهزة انشزكت حؼبنح 

انخدًُغ و انخفخُش فٍ , بئلخذار ػًهُبث انخصًُى وانمىنبت نهخشكُم 

وانشزكت يؼزوفت فٍ حهبُت انطهببث فٍ الصز , انًصُغ لبم انخسهُى 

نشزكت حفخز ا. يذػىيت بخكهفت حُبفسُت واحسبق َىػٍ , يههت يًكُت 

كذنك ببنًدًىػت انًخكبيهت يٍ يؼذاث االخخببر انًسخخذيت فٍ 

. انًصُغ نضًبٌ خىدة ال شك بهب نهؼًالء 
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